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DOOR WIM VERSEPUT
 

H
et gevaar dat het leidende 
Duitse slachterijconcern 
Tönnies als gevolg van de 

twist tussen de twee grootaan-
deelhouders Clemens en Robert 
Tönnies zal worden gesplitst, 
lijkt geweken. De twistende par-
tijen werken aan een schikking. 
Concerntopman Clemens Tön-
nies heeft het tot dusver alleen 
voor het zeggen in het bedrijf. 
Onder zijn leiding is het concern 
gestaag gegroeid, zodat het zich 
kan scharen onder de grootste 
varkensvleesproducenten van 
Europa, naast de coöperaties als 
Danish Crown en Vion. 

Zowel Clemens als neef  Robert 
heeft de helft van het belang in 
het bedrijf, maar Clemens heeft 
dubbel stemrecht. Dat recht is 

ooit door Robert vrijwillig aan 
zijn oom en broer van de in 1994 
overleden Bernd Tönnies toege-
kend, maar de laatste jaren voer-
de Robert een verbeten strijd bij 
de rechter om dat terug te draai-

en. Clemens zou die rechten in 
een min of  meer onbewaakt 
ogenblik hebben verkregen en 
nadien het vertrouwen van Ro-
bert hebben geschonden door op 
eigen houtje te investeren in acti-

viteiten die zijn neef  niet zinden, 
onder meer in de opbouw van een 
grootschalige integratie in Rus-
land. Ook kocht Clemens buiten 
het concern om de grote vleeswa-
renfabrikant Zur Mühlen, be-

kend van het worstmerk Böklun-
der, met een omzet van een zo’n 
€ 600 miljoen. 

De juridische touwtrekkerij 
tussen beide partijen leidde tot 
een ware soapopera, die niet al-
leen in de vleeswereld de wenk-
brauwen deed fronsen. Niet ver-
wonderlijk als het gaat over een 
bedrijf  met een omzet van € 5,6 
miljard en 8.000 medewerkers dat 
jaarlijks meer dan 15 miljoen var-
kens slacht, nog afgezien van de 
rundvleesactiviteiten, want ook 
in dit segment is Tönnies een we-
zenlijke speler.

De schikking waaraan wordt 
gewerkt, komt erop neer dat een 
nieuwe holding zal worden opge-
richt waarin beide partijen even-
veel zeggenschap hebben. Ook 
Böklunder wordt daarin onder-
gebracht, tegen betaling van een 
vooralsnog onbekende koopprijs 
aan Clemens Tönnies. De dage-
lijkse leiding van het concern 
komt in handen van professione-
le managers. Dat alles ligt nog 
niet definitief  vast maar het over-
leg verloopt ‘constructief’, zo 
melden Tönnies-woordvoerders 
op de economiepagina’s in de 
Duitse dagbladpers. 

De vraag rijst waarom de par-
tijen niet eerder deze weg in zijn 
geslagen. Clemens was echter bij 
de gerechtelijke instanties aan de 
verliezende hand en dat zal onge-
twijfeld aan zijn concessiebereid-
heid hebben bijgedragen.

Ede – Het antibioticagebruik in de 
pluimveesector is afgelopen jaar 
gestegen ten opzichte van 2013. 
Het is voor het eerst dat het ge-
bruik weer toenam sinds 2009, 
het referentiejaar voor de reduc-
tiedoelstellingen.

 
Bij vleeskuikens nam het ge-

bruik in 2014 met 21,1 procent toe 
ten opzichte van 2013. Het gebruik 
van antibiotica is in 2014 wel  
57,1 procent lager dan in 2009. Bij 
kalkoenen ging het om een toena-
me van 4,9 procent ten opzichte 
van 2013. Dat schrijft de Autoriteit 
Diergeneesmiddelen (SDa) in 
haar jaarlijkse rapportage over 
het antibioticagebruik bij land-
bouwhuisdieren.

De toename van dierdagdose-
ringen komt mogelijk door het 
uitfaseren van licomycine, dat 

voorheen bij jonge kuikens in 
lage dosering werd toegepast ter 
voorkoming van pootproblemen. 
Dit preventieve gebruik mag niet 
meer en wordt nu soms vervan-
gen door andere middelen als de 
kuikens ouder zijn.

De cijfers van de SDa staan in 
contrast met het rapport dat de 
Gezondheidsdienst voor Dieren 

(GD) eerder dit jaar opstelde in 
opdracht van Avined. De GD sig-
naleerde in absolute getallen een 
afname van het antibioticage-
bruik in de vleeskuikenhouderij 
in 2014 ten opzichte van 2013 en 
over heel 2014 gezien een stabiel 
gebruik. Het expertpanel van de 
SDa vermoedt dat dit verschil ver-
oorzaakt wordt door verschuivin-
gen in gebruik van bepaalde mid-
delen in 2014, die anders uitpak-
ken doordat de SDa werkt met 
dierdagdoseringen en de sector 
kijkt naar behandeldagen.

De SDa vindt het van belang om 
het antibioticagebruik verder te 
reduceren bij bedrijven die zich 
in het actie- of  signaleringsgebied 
bevinden. Het aantal bedrijven 
dat zich in het actiegebied bevindt 
en waar directe actie dus vereist 
is, is afgelopen jaar verdubbeld.

Toename van toediening 
antibiotica bij pluimvee

Het antibioticagebruik nam voor 
het eerst sinds 2009 toe.
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D
e stapels adviezen die var-
kenshouders continu krij-
gen, vormen geen oplos-

sing voor hun problemen. Echte 
oplossingen komen uit de boer 
zelf. Dat is de overtuiging van be-
drijfscoach Paulien Hogenkamp. 
De aanpak van Hogenkamp is 
erop gericht boeren een spiegel 
voor te houden en aan het den-
ken te zetten.

Tijdens de algemene ledenver-
gadering van Varkens KI-Twen-
the dinsdagavond deelde Hogen-
kamp haar visie voor het eerst 
met een groep varkenshouders. 
Dat vond ze best spannend. Voor-
heen waren haar adviezen vakin-
houdelijk. Tegenwoordig richt ze 
zich op de ondernemer zelf  om zo 
het bedrijf  vooruit te helpen.

Het geven van adviezen aan 
varkenshouders gaf  Hogenkamp 
na tien jaar geen voldoening 
meer. “Ik schreef  mooie rappor-

ten, maar die leverden weinig op. 
Zodra de problemen met diarree 
waren opgelost, kwamen daar 
streptokokken voor terug. Het 
bleef  altijd wat.” Samen met een 
coach ging ze toen bij zichzelf  te 
rade hoe ze het werk weer leuk 
kon maken.

Met de aanwezige varkenshou-
ders maakte Hogenkamp een lijst 

van problemen waar de sector 
mee kampt: rendement, mest, 
draagvlak, diergezondheid, be-
drijfsovername en arbeid. Veel 
van deze knelpunten zijn jaren 
oud en ze worden juist groter in 
plaats van kleiner.

Voor Hogenkamp geen advies 
meer dus. In plaats daarvan wil 
ze varkenshouders helpen den-
ken, zodat de oplossingen voor 
problemen uit henzelf  komen. 
Hogenkamp: “Eigen oplossingen 
zijn toekomstbestendiger. En je 
bent toch ook geen ondernemer 
geworden om alleen adviezen van 
anderen op te volgen?”

De bedrijfscoach helpt varkens-
houders die bijvoorbeeld voor 
een uitbreiding staan of  het ren-
dement willen verhogen. Door te 
vragen wat boeren echt willen, 
leidt dit volgens haar tot verras-
sende uitkomsten waar de var-
kenshouder zelf, zijn gezin en 
handelspartners allemaal blij 
van worden.

Varkenshouder vooral gebaat bij denkhulp 

Plus wil ook Kip van Morgen verkopen
Utrecht – Supermarktketen Plus 
is van plan de overstap van regu-
liere kip naar de Kip van Morgen 
als basisassortiment te maken.

‘Binnen afzienbare tijd’ zal Plus 
overgaan op vlees van kippen die 
gehouden worden volgens de ei-
sen van de Kip van Morgen, zoals 
eerder Albert Heijn en Jumbo de-
den, bevestigt een woordvoerder 
van de supermarkt. Distrifood be-
richtte eerder deze maand dat 
Plus en Deen heroverwogen regu-

liere kip uit het basisassortiment 
te halen. Op welke termijn dit 
gaat gebeuren kan de woordvoer-
der niet zeggen. Plus wil zich blij-
ven inzetten om consumenten te 
laten omschakelen naar sterren-
vlees en biologisch kippenvlees. 

Deen wilde naar aanleiding van 
de berichtgeving alleen kwijt dat 
‘het assortiment van Deen altijd 
in beweging is’ en dat het kip-
assortiment sterrenvlees wordt 
uitgebreid.

Oplossingen voor problemen ko-
men uit de boer zelf.

Geen uitloop in pluimveerijke gebieden

Brabant laat 
nulstand voor 
wilde zwijnen los

mmmEggies met 
afstand winnaar 
innovatieprijs

Eersel – Pluimveebedrijven met 
buitenlopende kippen zouden be-
ter niet voorkomen in pluimvee-
dichte en waterrijke gebieden. Dit 
was de boodschap van Arjan Ste-
geman, hoogleraar Gezondheids-
zorg Landbouwhuisdieren, tij-
dens het symposium Hogere 
Pluimvee Gezondheid. En ook dat 
het goed zou zijn uitloopbedrijven 
in zulke vogelgrieprisicovolle(re) 
gebieden vaker dan nu (een keer 
per kwartaal) te monitoren op AI. 

In zijn inleiding ‘Leven met vo-
gelgriep’ zei de Utrechtse hoogle-
raar dat milde griep op uitloopbe-
drijven zal blijven voorkomen. En 
dat er een reële kans is op terug-
komen van ernstige H5-varian-
ten. Anders dan in 2003, toen een 
milde variant op een pluimveebe-
drijf  was gemuteerd tot een ern-
stige, vormen wereldwijd nu ook 
wilde (water)vogels een reservoir 
van ernstige varianten van het 
vogelgriepvirus.

Helmond – De provincie Brabant 
wil de nulstand voor wilde zwij-
nen loslaten. In plaats daarvan 
moeten er maatregelen komen 
om de populatie beheersbaar te 
houden. Dit meldt het Brabants 
Dagblad naar aanleiding van een 
debatavond bij natuurmonumen-
ten woensdag. 

De provincie zegt binnen enke-
le maanden met een nieuw plan te 
komen. Een betere compensatie-
regeling voor schade aan gewas-
sen en bijdrages voor het afraste-
ren van een gebied zijn onderdeel 
van het nieuwe plan. Daarnaast 
moet de jacht de omgang van de 
populatie acceptabel houden. 

Maarten Rooijakkers, vakgroep 
Varkenshouderij ZLTO, laat in 
een column weten vast te willen 
houden aan de nulstand. “Wilde 
zwijnen zijn een risico voor de 
gezondheid van onze varkens.”

Eersel – De mmmEggies, een 
groep vrouwelijke pluimveehou-
ders, won woensdag overtuigend 
de innovatieprijs tijdens het sym-
posium Hogere Pluimvee Gezond-
heid. De pluimveehoudsters kre-
gen 61 procent van de 261 uitge-
brachte stemmen. De andere ge-
nomineerden waren het MS Jet 
Stream-systeem tegen buiten-
nesteieren van pluimveehouder 
John Duis en MS Schippers en de 
rattenwerende stroommatten van 
pluimveebedrijf  VOF Zandberg.

De mmmEggies is opgericht 
naar aanleiding van de vorige edi-
tie van dit pluimveesym posium. 
De boodschap toen, ‘Ben trots op 
je bedrijf  en toon je passie’, zetten 
vijf  pluimveehoudsters direct om 
in daden. De groep van inmiddels 
23 pluimveehoudsters zet girlpo-
wer in voor de promotie van het 
Nederlandse ei.

De strijdende partijen in 
vleesconcern Tönnies werken 
aan een onderlige schikking. 
Clemens Tönnies is bereid 
tot concessies na het verlies 
bij de rechter in de zaak over 
zijn omstreden dubbele 
stemrecht.

Slachterij en vleesverwerker Tönnies Fleisch in Rheda-Wiedenbrück, Duitsland.
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